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BOLETIM Nº 016/17 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/MAIO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 635/17: PROJ.  LEI  Nº   017/17  –   Autoriza      o     Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidores por 

prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 636/17: PROJ.  LEI  Nº  018/17  –  Autoriza  a  inclusão de   

(Poder Executivo) uma nova ação na Lei nº 1137/13 – PPA, Lei nº 

1318/16 – LDO, e a abertura de Crédito Especial 

na Lei nº 1324/16 – LOA. 

 

PROCESSO Nº 637/17: PROJ. LEI Nº 019/17 –  Dispõe sobre a Campanha   

(Poder Executivo) “Nova Santa Rita Premiada”, como estímulo a 

expedição de notas fiscais e valorização do 

comércio local, estabelece sorteios de prêmios e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 642/17: PROJ.    LEI    Nº   014/17   –   Dispõe    sobre     a   

(Ildo Maciel da Luz) obrigatoriedade de casas de shows, boates, salões 

de festas e estabelecimentos similares exibirem em 

suas dependências advertências sobre o perigo da 

associação entre bebida alcoólica e direção no 

trânsito. 

 

PROCESSO Nº 680/17: PROJ. LEI  Nº 015/17  –  Institui o “Dia Municipal    

(Renato Machado) da Síndrome de Down”, o qual passará a constar 

no Calendário Oficial do Município. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 007, 009, 010, 

011, 012, 013, 014, 018 e 019/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

RODRIGO AVEIRO troca da tampa do bueiro localizado em frente à 

residência nº 938 da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de galhos e entulhos em frente à residência 

nº 152 da Rua Vilson Xavier, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das faixas de segurança e quebra-molas em 

frente à Escola Miguel Couto, Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada de iluminação pública em frente 

à residência nº 402 da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e a limpeza em toda a extensão da via, 

pintura dos cordões e a demarcação das faixas de 

pedestres, na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção da via e a pintura do meio-fio na Rua 

“B”, Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que analise a 

possibilidade de instalação de academia ao ar livre 

na Escola Estadual Nova Sociedade, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que analise a 

possibilidade de instalação de academia ao ar livre 

na frente do Clube Esperança, Rua Deoclécio 

Rodrigues, bairro Berto Círio.  

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização de trânsito nos quebra-molas da Av. 

Santa Rita, sentido Centro/bairro até a parada 20, 

bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de pedestres na Av. Santa 

Rita, em frente ao cemitério, bairro Floresta. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que tape um 

buraco em frente ao nº 31 da Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto de um bueiro localizado em frente ao nº 

190 da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão das luminárias nas ruas Soldado Lima, São 

Vicente, São João, São Pedro e Vinte de Março, 

Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua do 

Ipê e Rua Pitangueiras, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e a roçada na Rua do Passito, trecho da 

Rua Esperança até a Rua Primavera, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho em toda a 

extensão da Estrada dos Fragas, próximo à 

Empresa Galvânica Beretta, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada do mato no entorno externo do cercamento 

da Escola Municipal Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recuperação das telas no entorno da Escola 

Municipal Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da depressão no asfalto situado na Rua 

Juvenal Machado, em frente à Igreja Matriz, 

Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto da Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

esquina com a Nove de Dezembro, Centro. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da canalização da rede de esgoto que 

passa dentro da residência nº 511, na Rua 

Esperança, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Estrada Nova, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

canalização de 150 metros da água da chuva, na 

Rua Esperança, nº 511, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros da Rua Maria José, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados em toda a extensão da Rua 

Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

uma operação “tapa buracos” em toda a extensão 

da Rua Emancipação, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

uma operação “tapa buracos” em toda a extensão 

da Rua Maria Rita, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados em toda a extensão da Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados em toda a extensão da Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao Poder Executivo informações sobre 

ALEXSANDRO ÁVILA os processos licitatórios referentes à reforma da 

Escola Municipal Miguel Couto, no período dos 

últimos quatro anos. 

 

 

 



5 

 

REQUERIMENTOS: No  sentido  de  que   o   “Grande  Expediente”   da  

ALEXSANDRO ÁVILA Sessão Ordinária prevista para o dia 23 de maio 

próximo seja destinado para homenagens ao Jornal 

De Fato, com a entrega da Moção de 

Congratulações nº 004/2017, pela passagem de 

seus 20 anos de fundação. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que seja realizada uma homenagem 

em comemoração ao “Dia das Mães” durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária de 16 de 

maio de 2017. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO colocação de fresa asfáltica e a compactação com 

rolo em toda a extensão da Rua da Igreja, bairro 

Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 construção de uma academia ao ar livre, campo de 

futebol e playground no Loteamento Recanto da 

Quinta,  localizado entre a Rua Vereador 

Deoclécio Rodrigues, Rua dos Eucaliptos e Rua E, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de sonorizadores de trânsito e colocação 

de placas de limites de velocidade na Rua Vilson 

Xavier, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de redutor de velocidade na Rua 

Veneza, nas proximidades da Rua Maria Januária. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento na saída da Av. Santa Rita, que dá 

acesso a BR-386, km 435, sentido interior/capital. 

  

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito na 

Av. Getúlio Vargas, no trajeto do trevo da 

Califórnia até a Empresa InterCement Brasil, 

bairro Morretes. 
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reforma na cobertura da guarita da capatazia da 

Prefeitura, localizada na Rua da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria da agricultura efetue 

o preparo da terra para a horta da Escola Santa Rita 

de Cássia, Estrada do Passito, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos canos e bueiros em toda a extensão da 

Rua Ingazeiro e Azaleia, bairro Califórnia.  

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construção de vinte metros de 

pavimentação PAVS/asfáltica e faça a implantação 

de um redutor de velocidade no início da Rua 

Marinho Peixoto com a Rua Dr. Lourenço 

Záccaro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo envie a esta 

Casa projeto de lei criando a “Política Municipal 

de Controle de Natalidade de Cães e Gatos”, 

conforme anteprojeto de lei anexo à presente 

indicação. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada coberta e banco na 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda, em 

frente à Escola Municipal Alfredo Antônio 

Amorim. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalação de um reservatório de 

água com pedestal e abastecimento diário de água 

potável na Vila da Viviane, bairro Porto da 

Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada dos dois lados da Rua Álvaro Almeida, 

bairro Porto da Figueira. 
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CORRESPONDÊNCIA: Enviada pela “Comunidade Terapêutica 

Recomeçar” solicitando uso da Tribuna Popular, 

com o intuito de apresentar o trabalho 

desenvolvido pela instituição. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo “Grupo de Amor-Exigente Despertar 

para Vida” solicitando uso da Tribuna Popular, 

com o intuito de apresentar o trabalho 

desenvolvido pelo grupo. 

  

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 016/17 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/MAIO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 394/17: PROJ.  LEI  Nº 007/17 –  Dá nome à Rua “Getúlio  

(Ildo Maciel da Luz) Fraga” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 458/17: PROJ.  LEI  Nº 008/17 –  Dispõe  sobre  a  Política  

(Ildo Maciel da Luz) Municipal para o Desenvolvimento e Expansão da 

Meliponicultura e institui o Programa Municipal 

de Incentivo à Meliponicultura no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO pintura e sinalização adequada dos quebra-molas e 

de limites de velocidade em toda a extensão da 

Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

  

 No sentido de que a RGE SUL realize a troca do 

transformador de energia elétrica de 75 kVA para 

150 kVA, na Rua Cristal nº 10, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a troca do 

poste de energia elétrica na Rua Dona 

Guilhermina, em frente à residência nº 49, bairro 

Pedreira. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento, limpeza dos valos e colocação de 

sub-base na Rua Carlos Demoliner Neto, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de criar novo convênio com a 

Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos -

COPTEC. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua do Açude, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize o alinhamento e a retirada de fios da rede 

de telefonia em desuso e desordenados, existentes 

no território do Município de Nova Santa Rita. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua 

Vilson Xavier, 196, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma placa de advertência A-33a- 

Área Escolar, na Rua Carlos de Souza Pereira, 

próximo à Escola Vasconcelos Jardim, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma placa de advertência A-35 

Animais na Pista, na Av. Getúlio Vargas, do trevo 

do bairro Califórnia até a Empresa InterCement no 

bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

sinalização horizontal no acesso da Rua Primavera, 

bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de parada obrigatória na Rua 

Tangerina, esquina com a Rua Goiabeira, 

Loteamento Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de parada obrigatória 

conforme segue: esquina da Rua F com a Rua Dr. 

Lourenço Záccaro; Aures B. da Costa com 

Valdemar Vicente da Costa; Aures B. da Costa 

esquina com a Rua 1; João Antônio de Oliveira 

com a Rua Aures B. da Costa; Rua D com Rua 

João Antônio de Oliveira e Rua Maria C.B. da 

Costa esquina com a Rua João Antônio de 

Oliveira, todas no Loteamento Bela Vista, Centro. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 583/17: PROJ. LEI  Nº 012/17  –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Renato Machado - Institui  o Fundo Especial do 

Poder Legislativo Municipal de Nova Santa Rita, 

nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

PROCESSO Nº 598/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  001/17  -    

(1ª PAUTA) De autoria da Vereadora Ieda Bilhalva -          

Concede o Título de Cidadã Nova Santa-ritense à 

Drª. Erica Reichelt. 

 

PROCESSO Nº 547/17: PROJ.  LEI Nº  011/17  – De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Dispõe    sobre    a 

obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre 

a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

 
 

 

E X P L I C A Ç Õ E S   P E S S O A I S 

 
 

 

 

T R I B U N A   P O P U L A R 

.  .  . 


